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Márciusban újra a parlament elé tűzik az állampolgársági törvény 

módosítását 

2011. február 11. - MTI, Duna TV, Új Szó 

A szlovák Koalíciós Tanács rendkívüli ülésén döntés született arról, hogy a törvényhozás 

márciusi ülésszakának első napján kormányjavaslatként tűzik a szlovák parlament 

napirendjére az állampolgársági törvény módosítását – tájékoztatott Bugár Béla, a Most-

Híd elnöke. Arra a felvetésre, hogy nem lenne-e jobb a koalíciós javaslat erőltetése helyett 

megvárni a kettős állampolgárságról szóló kormányközi szerződést, Bugár kifejtette: „a 

koalíciós partnerek ezt szeretnék, de számunkra ez nem megoldás. Ennek elkészítése akár 

egy évig is eltarthat. Addig itt embereket fognak állampolgárságuktól megfosztani.” 

 

Több mint 27 ezren kérelmezték eddig a magyar állampolgárságot 

2011. február 12. - MTI, Magyar Hírlap, Magyar Nemzet,  

Péntek délutánig 27734-en kérvényezték a magyar állampolgárságot az egyszerűsített 

honosítás keretében - közölte a Nemzetpolitikai Államtitkárság Wetzel Tamás honosításért 

felelős miniszteri biztos tájékoztatása alapján. A Bevándorlási és Állampolgársági Hivatal, 

a külképviseletek munkatársai és az anyakönyvvezetők továbbra is problémamentesen 

látják el a feladatukat. A tájékoztatás szerint igazi meglepetésként érte a befogadó 

állomásokon dolgozó munkatársakat, hogy több tucat olyan idős magyar nemzetiségű 

ember kérte a visszahonosítását, aki most lesz harmadszor magyar állampolgár. A 

legidősebb kérvényező 1912-ben született, ő most töltötte be 99. életévét. Továbbra is 

Csíkszeredán, Budapesten, Szabadkán és Kolozsváron a legnagyobb az érdeklődés, de 

további 60 külképviseleten és mintegy 660 magyarországi anyakönyvvezetőnél is adtak 

már be kérelmet. 

 

Markó: Az RMDSZ-nek nincs oka felrúgni a kormánykoalíciós 

megállapodást 

2011. február 12. - MTI, Új Magyar Szó, Reggeli Újság, Krónika, Magyar Nemzet, manna.ro 

Szombaton tartották a Szövetségi Képviselők Tanácsa (SZKT), melynek feladata volt, hogy 

megvitassa a februári tisztújító kongresszusa elé terjesztendő programot és az azt 

módosító tervezetet. Markó Béla az RMDSZ elnöke elmondta, hogy egyetértés alakult ki a 

román kormánykoalícióban a 2011-es prioritásokat illetően. Örvendetesnek tartotta, hogy 

Semjén Zsolt elismerte, hogy az RMDSZ jelenthet garanciát a román-magyar 

együttműködés fenntartására. Kitért az Erdélyi Magyar Néppárt alapítására is, szerinte 

„betegséget vásároltak” Magyarországon, ha ténylegesen anyagiakkal támogatták a 

pártalapítást.  
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KMKSZ-elnök: Kárpátalján nincs tömeges érdeklődés a kettős 

állampolgárság iránt 

2011. február 12. - Duna TV, MTI 

Kárpátalján nincs tömeges érdeklődés a magyar állampolgárság egyszerűsített eljárással 

történő felvétele iránt, a Kárpátaljai Magyar Kulturális Szövetség (KMKSZ) így nem tervezi 

az igényléséhez kapcsolódó ügyintézés intézményes támogatását – jelentette ki Kovács 

Miklós, a KMKSZ elnöke. Kovács elmondta, hogy a KMKSZ nem kapcsolódik be abba a 

vitába, amely az anyaországban van kibontakozóban a kettős állampolgársághoz 

kapcsolódó szavazati jog megadása körül. Brenzovics László, a szervezet alelnöke arra 

hívta fel a figyelmet, hogy Ukrajnában olyan fokú a bizonytalanság, hogy veszélybe került 

majdnem minden, amit a kárpátaljai magyarság az elmúlt húsz évben felépített. 

Rámutatott arra, hogy a magyar tannyelvű iskolarendszer meggyengülése folytán 

felgyorsult a kárpátaljai magyarság asszimilációja. 

 

Különböző cselekvési tervet szorgalmaz Kelemen Hunor a 

Partiumnak és a szórványnak 

2011. február 11. - transindex.ro 

„A szórványban élők számára másféle cselekvési tervet kell kidolgoznunk, mint a 

Székelyföld, a Partium vagy mint Közép-Erdély számára. Ez nem azt jelenti, hogy 

többféleképpen kommunikálunk, hanem azt, hogy a specifikus, regionális problémákra 

specifikus válaszokat, megoldásokat kell találnunk” – jelentette ki Kelemen Hunor 

temesvári, aradi és szatmári látogatása összegzéseként. 

 

Toró: az EMNP az autonómiával szeretne összefogni 

2011. február 11. - Erdély Ma 

Toró T. Tiborral, az EMNT ügyvezető elnökével készített interjút az Erdélyi Napló. Az 

erdélyi magyar politikai szervezet közti kapcsolatokról szólva a politikus megjegyezte: 

„Szász Jenő jobboldali koalícióra való felhívása nagyjából annyira hiteles és életszerű, mint 

Kelemen Hunor RMDSZ-elnökjelölt csábító szirénhangjai a szövetségi akol melegéről. 

Mindkét esetben kilóg a lóláb: úgy szeretnének összefogni velünk, hogy nem kínálnak 

semmilyen garanciát az erdélyi magyar autonómia-program érvényesítéséhez. 

Támogatásunk és a Tőkés László politikai márkanév kell nekik, de lehetőleg az általa 

megjelenített értékek felvállalása nélkül. Egy biztos: az Erdélyi Magyar Néppárt csak olyan 

együttműködési megállapodásban lesz partner, amely elsődlegesen az autonómiáról és az 

ahhoz vezető lépések megtételéről szól”. 
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Ellenzi a Szövetségi Elnökség létrehozását Eckstein-Kovács Péter 

2011. február 11. – transindex.ro 

Az RMDSZ Alapszabályzat-módosító Bizottságának több javaslatát ellenzi Eckstein-

Kovács Péter. Az RMDSZ elnöki tisztségére pályázó politikus pénteki kolozsvári 

sajtótájékoztatóján kifejtette: teljesen lebonyolódna a szövetségen belüli döntéshozási 

folyamat azáltal, hogy létrehoznák a 17 tagú Szövetségi Elnökséget, de ugyanakkor a 

Szövetségi Állandó Tanács (SZÁT) is tovább működne. Rámutatott: az elképzelés szerint a 

két struktúra tagjai közt személyes átfedések is lennének. 

 

Biztosítékot kér az RMDSZ 

2011. február 12. - Farcádi Botond - Háromszék 

Kisebbségi törvény, régióátszervezés, gazdaságélénkítés - ezek az RMDSZ prioritásai, és 

ezeket szeretné a szövetség belefoglalni abba a koalíciós megállapodásba, amelyet a 

következő időszakban véglegesítenek a kormánypártok, közölte a Háromszék 

érdeklődésére Márton Árpád képviselő. 

 

Születőben a Mikó-terv 

2011. február 12. - Sylvester Lajos - Háromszék 

A Háromszék hasábjain Sylvester Lajos a Mikó-terv kiltásairól közölt publicisztikát. A 

szerző kifejtette: „A Széchenyi-terv mintájára született erdélyi Mikó-terv ma még csak a 

képzelet, az elhatározás állapotában létezik. De semmi kétség afelől, hogy ebből a 

helyzetből a cselekvés szakaszába, sőt, az erdélyi sors alakulásának fő sodrásába kerülhet, 

akkor is, ha egyes személyek vagy pártcsoportosulások számára ez az elképzelés csak az 

ábrándozások világának része, mert a Széchenyi-terv erős tartógerendázata a magyar 

parlament és kormányzat, nálunk pedig éppen ezek a pillérek támasztékai gyengék, 

esetlegesek”. 

 

Azért erős az RMDSZ, mert az erdélyi magyarokra figyel 

2011. február 13. - Nyugati Jelen 

Kelemen Hunor kulturális és örökségvédelmi miniszter a február 12-én, Marosvásárhelyen 

megtartott Szövetségi Képviselők Tanácsán beszédében arra hívta fel a figyelmet, hogy az 

RMDSZ az elmúlt 21 évben azért volt sikeres, mert Erdélyre figyelt. Kelemen Hunor 

megismételte azon meggyőződését, hogy a Szövetség megújulása, megváltozása belülről 

kell megtörténjen, erre a változásra kell összpontosítani, nem a máshonnan érkező 

javaslatokra. 
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Borulhat 

2011. február 14. - Sike Lajos - Új Magyar Szó 

A bukaresti Új Magyar Szó véleményrovatában Sike Lajos kiemelte, hogy Semjén Zsolt egy 

interjúban az RMDSZ kormányzásának fontosságát hangsúlyozta, ezért „nem csak Tőkés 

Lászlónak és Toró T. Tibornak, de Markó Bélának, Kelemen Hunornak és a többieknek is 

van némi közük a gyorsított honosításhoz! Olyannyira van, hogy megkockáztatom: ha 

nekik nem lenne, Tőkéséknek sem lenne sok! Mert, ha az RMDSZ nem lenne kormányon 

és nem biztosítaná a békés, nyugodt hátteret, ha fejükre állnak, akkor sem tudták volna 

zavartalanul beindítani és működtetni a demokrácia-központokat!”. 

 

Tőkés sajátos védettsége 

2011. február 14. - Új Magyar Szó 

Az Új Magyar Szó szerint Tőkés László csak egy, az új oktatási törvényben lévő joghézag 

révén tölthet be továbbra is egyszerre vezető politikai tisztséget és lehet a Partiumi 

Keresztény Egyetem vezetőtanácsának elnöke.  

 

Berényi: bizalmi szavazáshoz kell kötni az ellentörvény módosítását 

2011. február 11. - bumm.sk, hirado.hu, Új Szó Online, parameter.sk, Felvidék Ma 

Az Európai Néppárt brüsszeli kibővített elnökségi ülésén Berényi József, az MKP elnöke 

tájékoztatta Wilfried Martenst, az EPP elnökét a felvidéki magyar közösség aktuális 

helyzetéről és a szlovákiai magyarokat érintő törvényekről. Elmondta, hogy az MKP szerint 

elfogadhatatlan a pénzbírságok fennmaradása a nyelvtörvényben, valamint felhívta 

Martens figyelmét arra, hogy a szlovák kormány nem vette figyelembe az ET és az EBESZ 

ajánlásait. A kettős állampolgárság kérdésével kapcsolatban Berényi kifejtette, 

amennyiben az arról szóló szavazást Iveta Radičová kormányfő nem köti bizalmi 

szavazáshoz, akkor kevés az esélye annak, hogy sor kerül a jogszabály módosítására. 

 

A magyar részlegnek bővülnie kéne a tévében 

2011. február 12. - bumm.sk 

Rudas Dóra, a Szlovák Rádió és Televízió (RTVS) tanácsának egyik magyar tagja szerint az 

intézmény pénztelenségének ellenére a jövőben szükség lesz a televízió magyar 

részlegének kibővítésére. Rudas elmondta, hogy az RTVS-ről szóló törvény szerint „a 

rádióban és a televízióban is önálló kisebbségi szerkesztőségeknek kell működniük”, és a 

kisebbségeknek a  számarányuknak megfelelő műsoridőt kell biztosítani a közmédiában, 

ami több órányi műsort jelent. A Pátria Rádió napi 12 órát sugároz, ami Rudás szerint 
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egész jó arány, azonban a televíziónál nagyon kevés műsoridőt kap a magyar 

szerkesztőség. 

 

Miért nem kellene a kettős állampolgárság 

2011. február 12. - Štefan Hríb - Új Szó 

Štefan Hríb a mérvadó .týždeň című közéleti hetilap főszerkesztője a pozsonyi magyar 

napilapban megjelent írásában kijelentette, semmi rosszat nem lát a kettős 

állampolgárságban, és reméli, a szlovákiai magyaroknak minél szorosabb és mélyebb 

kapcsolatuk lesz Budapesttel. Ellenzi „Fico erőszakos törvényét”, nem tart Orbán 

Viktortól, „de még a Nagy-Magyarország illúziójától sem”. Mindezek ellenére a felvidéki 

magyarok helyében nem folyamodna kettős állampolgárságért, mert nem akarja 

felfegyverezni „a komplexusos szlovák nacionalistákat”. „Szlovákként állandóan azon 

leszek, hogy szabadon, Fico-féle szankciók nélkül kérvényezhessék a kettős 

állampolgárságot, mert a trianoni igazságtalanság után joguk van hozzá. Magyarként 

azonban szabadon elvetném a kettős állampolgárságot, mert a jogaim fölé helyezném a 

jobb Szlovákiáért, a normális magyarokért és szlovákokért érzett felelősséget” – írta Hríb. 

 

Bonyolódó kettős állampolgárság  

2011. február 12. - Új Szó 

Ha egy állampolgárságától megfosztott szlovák állampolgár a nemzetközi emberjogi 

bírósághoz fordulna panaszával, a testület valószínűleg elmarasztalná a szlovák államot, 

vélik a szlovák kormány által megkérdezett jogászok. Szlovákia nem az egyedüli európai 

ország, amely törvényben tiltja a kettős állampolgárságot, azonban nem mindegy, 

milyenek az adott állam bevett jogi szokásai – mondta Bugár Béla, a Híd elnöke. „A 

cseheknél is hasonló törvény van érvényben, ők viszont nem veszik el senkinek az 

állampolgárságát” – figyelmeztet Bugár. „Nálunk viszont el fogják, és a főügyészség is 

lépni fog, ha a belügyminiszter nem tartatja majd be a törvényt” – tette hozzá. 

Magyarország továbbra is garantálja, hogy az állampolgársági kérelmekről semmilyen 

országnak, így Szlovákiának sem ad ki adatot. 

 

Az SaS frakcióvezetője igazat adott Bugárnak 

2011. február 12. - bumm.sk 

Jozef Kollár, a Szabadság és Szolidaritás (SaS) frakcióvezetője szerint az állampolgársági 

törvény módosítása körül kialakult vitában igaza van Bugár Bélának, a Most-Híd 

elnökének, ugyanis „a kormányprogramban valóban le van írva az a mondat, hogy a 

kormány megszünteti a Fico-féle kettős állampolgársági törvény negatív hatásait”. Kollár 

elmondta, hogy személy szerint soha nem szeretne a belügyminiszter bőrében lenni, aki a 

hazaárulást el sem követő szlovák állampolgároktól csak azért vonja meg 

állampolgárságukat, mert egy másik ország állampolgárságát szerezték meg. 
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Procházka: nem sértettem meg a koalíciós szerződést  

2011. február 13. - TASR, Új Szó Online 

Radoslav Procházka kereszténydemokrata (KDH) politikus szerint a szlovák 

állampolgársági törvényt úgy kellene módosítani, hogy azok, akik önszántukból, valós 

külföldi tartózkodás nélkül veszik fel más ország állampolgárságát, veszítsék el a szlovákot. 

A jogszabály mindaddig lenne érvényben, míg hatályba nem lépne a magyar-szlovák 

államközi egyezmény a kettős állampolgárságról. 

 

Sulík átverte Matovičot és Bugárt? 

2011. február 13. - bumm.sk, Felvidék Ma 

Rendezte nézeteltérését Bugár Béla a Híd elnöke, valamint az SaS-ből kizárt Igor Matovič. 

Richard Sulík házelnöknek köszönhető szerintük a kialakult helyzet, mivel „hazudott 

Matovičnak, mikor azt állította neki, hogy a Koalíciós Tanács egyetért tervével, mely 

szerint a négy Egyszerű Ember a saját módosító javaslata mellett szavaz, a koalíció pedig 

visszavonja saját tervezetét”. Ráadásul Bugár Bélát emlegették, hogy ő volt az aki 

hangsúlyozta Matovič kizárását a frakcióból, holott az már megtörtént, mikor ő ezt először 

szólt arra, hogy tegyenek rendet a frakcióban. A házelnök már korábban ki akarta zárni 

Matovičot az SaS-ből azonban eddig még nem volt oka rá, így generált okot rá. 

 

Bugár: Márciusban minden eldőlhet 

2011. február 14. - Szilvássy József - Népszabadság 

Megalapozott a remény, hogy márciusban kormányjavaslatként kerül vissza a pozsonyi 

törvényhozás elé a szlovák állampolgársági törvény módosítását indítványozó tervezet, 

amelyet az elmúlt héten képviselői javaslatként öt kormánypárti honatya leszavazott – 

nyilatkozta Bugár Béla. A Híd elnöke szerint tévednek azok, akik a jogszabállyal 

kapcsolatos vitát nemzeti vagy nemzetiségi ügyként igyekeznek feltüntetni, mert ez 

emberjogi kérdés. Az európai értékrend szerint ugyanis kettős állampolgárságért senkit 

sem lehet büntetni, ahogy azt a jelenleg is hatályos, Fico-féle jogszabály teszi. 

 

A történelmi megbékélés útján 

2011. február 12. - Tomek Viktor - Vajdaság Ma 

Szombaton Szabadkán, a Magyar Tannyelvű Tanítóképző Egyetem dísztermében a 

második világháború idején, illetve az azt követő években Vajdaságban a magyarok ellen 

elkövetett atrocitások témakörében szervezett tanácskozást a Vajdasági Magyar Szövetség. 

A konferencia — mondta köszöntőjében Pásztor István, a VMSZ elnöke — nem a 
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tudományosságra törekszik, hanem egyfajta közösségi konzultáció részét képezi. A 

tanácskozáson Pásztor köszöntője után dr. Glatz Ferenc, a Magyar Tudományos Akadémia 

volt elnöke, a Magyar Bizottság elnöke tartott bevezető előadást. 

 

Be kell vallani a múltat 

2011. február 13. – Sztojanovity Livia – Magyar Szó 

A Vajdasági Magyar Szövetség szervezésében nemzetközi konferenciát tartottak a hétvégén 

Szabadkán az 1941–1945-ös eseményekről. A cél a közös stratégia kialakítása volt a 

magyar közösségen belül a magyar–szerb történelmi megbékéléshez, amelynek fontos 

pontja az 1941–1945 között történtek tisztázása, az ártatlan áldozatok előtti főhajtás, ami 

mind a vajdasági magyar közösség, mind a velünk együtt élők megnyugtató és méltó 

európai jövőjének egyik alapfeltétele. A nemzetközi tanácskozás bevezető előadását dr. 

Glatz Ferenc akadémikus, a magyar–szerb államközi vegyes bizottság magyar elnöke 

tartotta meg. 

 

Segítség a honosításban 

2011. február 14. - Sztojanovity Livia - Magyar Szó 

A magyar kormány felhatalmazta a Magyar igazolványok kiadására kialakított CMH 

irodákat, hogy segítsenek a kettős állampolgársághoz kapcsolódó ügyintézésben. A 

megállapodás értelmében a CMH irodák tájékoztatást nyújtanak, illetve átnézik a már 

kitöltött dokumentumokat. Ahhoz, hogy ez a munka zökkenőmentesen menjen, szükség 

volt az irodavezetők felkészítésére. A szabadkai magyar főkonzulátuson a CMH iroda 

dolgozói három alkalommal vettek részt képzésen. 

 

Bírálja a magyar nagykövetet egy szerb kegyeleti egyesület 

2011. február 14. - Vajdaság Ma, Magyar Szó 

Az 1942-es Razzia elnevezésű kegyeleti egyesület bírálta Nikowitz Oszkár magyar 

nagykövet zsablyai látogatását, amiért a diplomata nem rótta le kegyeletét a második 

világháború összes áldozata iránt. Teljes tisztelettel tekintenénk látogatására, ha nem lett 

volna szelektív az emlékezés, hangoztatja az egyesület sajtóközleményében. 

 

Virágzó kikelettel indul a szórvány újesztendeje 

2011. február 13. - Kitekintő 

A muravidéki magyar szórvány már eddig is megbecsülésnek örvendett hazája többségi 

nemzetétől, de az idei év kezdetén Szlovénia kiemelt figyelemmel fordul eme tájegységéhez 

és nemzetiségeihez. Az elmúlt hónapok pozitív jelei leginkább a kulturális és művészeti 
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élet helyi, de mindeközben országos és európai rangú eseményeiben és 

programkínálatában mutatkozik meg. A szlovéniai magyarok hetilapját, a Népújságot 

szemlézve a cikk arról ír, hogy a lendvai vár Szlovénia jelentősebb galériáinak a sorába 

lépett az utóbbi időben. Olyan nemzetközileg is elismert 20. századi képzőművészek 

állítottak ki a várgalériában, mint a magyar származású Viktor Vasarely, az osztrák Oskar 

Kokoschka vagy a francia Francoise Gilot. Gerič Ferenc galériaigazgató szerint idén talán 

az országban elsőként  a hungaricumnak számító Zsolnay keramikus-dinasztia kiállítására 

is sor kerülhet. Az egyik legnagyobb megtiszteltetése a városnak, hogy az idei szlovén 

kultúra ünnepére szervezett rendezvénysorozat lendvai megnyitóval kezdődött. Göncz 

László nemzetiségi parlamenti képviselő beszédében hangsúlyozta, hogy a mai globalizált 

világban főleg a vegyesen lakott területeken egymás kultúrájának és nyelvének tisztelete 

kiemelten fontos, és törekedni kell annak minél tartalmasabb megismerésére.  
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Magyarország Szlovákia Ukrajna 

www.atv.hu www.ujszo.com www.hhrf.org/karpatiigazszo/ 

www.blikk.hu www.parameter.sk www.karpatinfo.net 

www.borsonline.hu www.felvidek.ma www.karpataljalap.net 

www.dunatv.hu www.bumm.sk www.karpatalja.hu 

www.hirado.hu   

www.hirszerzo.hu   

www.hirtv.hu   

www.hvg.hu Ausztria Szlovénia 

www.index.hu www.volksgruppen.at www.nepujsag.net 

www.kitekinto.hu  www.rtvslo.si 

www.magyarhirlap.hu   

www.mno.hu   

www.mti.hu   

www.nepszava.hu   

www.nol.hu   

www.origo.hu   

Románia Szerbia Horvátország 

www.erdely.ma www.magyarszo.com www.hmdk.hr 

www.transindex.ro www.pannonrtv.com www.huncro.hr 

www.kronika.ro www.vajdasagma.info  

www.maszol.ro   

www.nyugatijelen.ro   

www.szekelyhon.ro   

www.hhrf.org 

/erdelyinaplo 

  

Hírvivő   

www.reggeliujsag.ro   

www.manna.ro   
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